INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI

COMUNICAT DE PRESĂ
ACTIVITATEA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ – pentru anul 2020

Statistici privind controalele şi alte activităţi în domeniul SSM
Scop: Prevenirea accidentelor de muncă și/sau a îmbolnăvirilor profesionale
În vederea remedierii neconformităților constatate în timpul controalelor sau în timpul
cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă au folosit
următoarele mijloace juridice:
1) au aplicat măsuri (stabilite prin procesul-verbal de control), cu termene precise de
realizare şi raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile legale.
2) au aplicat sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor) principale sau complementare.
Sancţiunile contravenţionale principale: avertismentul şi amenda contravenţională. În
funcţie de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă au aplicat una sau mai multe
sancţiuni.
3) sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de
lege ca fiind infracţiuni la accidentele mortale.
Principalele deficiențe depistate care au stat la baza aplicării sancțiunilor:
 lipsa organizării activității privind securitatea și sănătatea în muncă.
 lipsa unei instruiri adecvate şi suficiente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 lipsa semnalizărilor de securitate (inexistenţa panourilor de avertizare, a benzilor
reflectorizante, ale plaselor de protecţie, nesemnalizarea zonelor periculoase etc.).
 nepurtarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție din dotare (cască
de protecţie, încălţăminte de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie, centuri de
siguranță etc.).
 lipsa îngrădirii, delimitării şi semnalizării locurilor de muncă unde exista pericol de
cădere în gol şi de la înălţime.
 nesupravegherea lucrătorilor cu privire la purtarea de către aceştia a echipamentelor
individuale de protecţie adecvate activităţilor pe care le desfășoară şi ale riscurilor la
care sunt expuşi (căşti de protecţie, încălțăminte de protecție, îmbrăcăminte de
protecție).
 planurile de prevenire și protecție nu au fost reactualizate pentru anul în curs și/sau
prezintă erori grave (numărul de măsuri stabilite sunt mult mai mici decât numărul de
riscuri depistate, termenele de realizare nu au o dată certă etc.).
 nu a fost efectuat examenul medical la angajare tuturor lucrătorilor și/sau nu s-a
respectat termenul de efectuare a controlului medical periodic.
 cablurile electrice folosite pentru alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de
muncă electrice sunt amplasate pe căile de circulație.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
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cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.
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Sancţiunile
ancţiunile contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei de securitate şi
sănătate în muncă, pe domenii ale economiei naţionale

1. Nr. Controale efectuate
efectuate: 1.777
2. Nr. de inspectori participanţi la controale
controale: 13
3. Număr angajatori sancţionaţi
sancţionaţi: 1.787
4. Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate
aplicate: 4.440
5. Nr. avertismente: 4.360
6. Nr. total amenzi: 80 cu o valoare de 365.000 lei
7. Nr. măsuri dispuse: 4.605
8. Nr. evenimente comunicate de angajator către II.T.M.: 256
9. Nr de evenimente mortale comunicate de ITM către Inspecția
ția Muncii:
Muncii 24
10. Nr. evenimente cercetate de angajatori şi avizate de I.T.M.: 233
11. Nr. evenimente cercetate de II.T.M. şi avizate de Inspecția Muncii:
uncii: 35

Situaţia accidentelor de muncă înregistrate în anul 2020
În anul 2020 din totalul de evenimente cercetate au fost înregistra
înregistrați (înregistrate până în
februarie 2021)) un număr de 98 de accident de muncă la nivelul judeţului Iași,
Ia
(2
accidentați mortal, 97 accidentați cu ITM).
Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) este de
0,0160/00 pentru totalul persoanelor accidentate şi 0,00020/00 pentru persoanele
accidentate mortal.
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